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Vi är oberoende och 
har en helhetssyn



Vi är oberoende och har en helhetssyn

Över 30 års
erfarenhet som 

inköps- och 
produktions-

chefer.

Stort 
kontaktnät.

Gedigen 
bransch-
kunskap.

Vet vad 
kläderna

ska kosta.

Vet vilka 
krav man 
kan ställa.



Några av våra kunder



Framställning av 
textilier och kläder … 

… har stor miljö- och klimatpåverkan.

… sker nästan uteslutande i låglöneländer.

Det är därför viktigt 
att köpa produkter … 
... av hög kvalitet.

… framtagna på ett hållbart sätt.

… producerade under
goda arbetsförhållanden.

… med hög transparens 
i tillverkningsleden.



Vad är hållbara 
arbetskläder?
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• Arbetskläder designade utifrån ett syfte 
och efter användarnas behov med högt ställda 
kvalitetskrav för lång livslängd.

• Minsta möjliga miljöpåverkan i alla led.

• Optimerat sortiment med systemtänk.

• Enkla modeller, utan överdrivna designdetaljer.

• Höga och väl definierade kvalitetskrav.

• Krav på att tyger framställs på miljömässigt bättre 
sätt. 

• Kemikaliekrav.

• Krav på transparens och spårbarhet i värdekedjan.

• Krav på goda arbetsvillkor.
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Nytt garn spinns

Nytt tyg vävs Nytt plagg sys

Ny infärgning

Varför är återvunna material i arbetskläder inte hållbart?
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Därför att den största miljöpåverkan sker vid tillverkningen av tyget.

Samma process som med nytt materialÅtervinningsprocess
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Utslitet plagg

Plagget rivs sönder

Fibrer avfärgas



Annat viktigt att tänka på vid upphandling
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Våga funktionsupphandla –
få fler och bättre anbudssvar.

Våga öka på utvärderings-
kraven – utmana och premiera 
anbudsgivarna.

Ha de viktigaste miljö-
aspekterna för ögonen.

Funktionsupphandla Öka utvärderingskraven Ta hänsyn till miljön
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Tilldelning, beställnings- och leveransmetoder

2022-11-21Hållbarare arbetskläder 9

• Med fasta tilldelningar blir prognos- och budgetarbetet enkelt.
• Skapa beställnings- och leveransmetoder anpassade för branschens 

ledtider. 
• Undvik överproduktion, producera efter beställning med träffsäkra 

minimerade lager
• Undvik egna lager på enheterna.



Kommunicera!
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Informera

Kommunicera

Reklamera

Utbilda användarna 
om arbetsklädernas 
värde och miljö-
påverkan



Återbruk och återvinning
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1
Tvätta/fräscha 
till/reparera och 

återbruka

2
Upcykla eller 
downcykla

3
Lämna för 

materialåtervinning



Tack!
Läs gärna mer om vad vi gör på 

uniformskonsulten.se
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